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November 2018

Nye øvelser 1. august 2019
DcH og DKK har i et fælles skilteudvalg udarbejdet en række nye skilte med tilhørende øvelsesbeskrivelser, flytning af
skilte mellem klasserne samt opdatering af nuværende øvelsesbeskrivelser.
Det samlede materiale offentliggøres 7. januar 2019 og træder i kraft den 1. august 2019.
Der afholdes flere møder, hvor materialet bliver præsenteret:
•
•
•

Den 26. januar 2019 13:30 – 16:00 på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Den 30. januar 2019 18:30 – 21:00 hos DKK, Solrød Strand. Tilmelding hos DKK via Hundeweb.
Den 4. februar 2019 18:30 – 21:00 i Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle.

Kredsinstruktører tilmelder sig via DcH Tilmeld, hvor alle andre tilmelder sig møderne 26. januar 2019 og 4. februar
2019 via denne formular.
Pris for deltagelse: 75 kr. uanset hvilket møde du deltager i, inkl. kaffe og lidt til ganen.
Som uddannet rally træner i DcH vil der ikke være nogen øvelser, der ikke kan indlæres med de grundprincipper, som
I allerede har lært.

DcH DM 2019
Åben klasse vil frem til 23. september 2019 blive bedømt i henhold til nuværende regler og øvelser, således at alle som
kvalificerer sig til DM gør det på samme grundlag.
Efter 23. september 2019 vil åben klasse blive udarbejdet og bedømt i henhold til nye øvelser og regler.

Kurser for rallytrænere og kredsinstruktører
Rally Udvalget afholder 2 uddannelsesdage for rallytrænere samt kredsinstruktører i de nye øvelser. Det bliver kurser
med mulighed for at deltage både med og uden hund.
Reserver nu allerede 2. februar 2019, hvis du bor vest for Storebælt, samt 16. februar 2019 øst for Storebælt.
Invitation samt tilmelding bliver lagt på DcH Tilmeld hurtigst muligt.
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